
                                                             Obec Dobšín                                 

 

                                            Z Á P I S č. 24 

                      ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín 

               konaného dne 8. června 2018 v 18:00hod. na OÚ 

 
Přítomni: Jaroslav Černý, Jiří Matějka, Jiří Čech, Jaroslav Keller, Filip Hájek 

 

Omluveni:  Lenka Bočková, Václav Červinka         Neomluveni: 

 

 

Zapisovatel:    Jaroslav Černý                                  Ověřovatelé zápisu:   Filip Hájek 

   Jaroslav Keller 

 

 

Program jednání:   

 

1. Zahájení 

2. GDPR – informace 

3. Dotace na dětské hřiště  

4. Oslavy výročí hasičů 

5. Různé  

K jednotlivým bodům programu: 

 

k bodu 1: 

 

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Jaroslav Černý, který přivítal přítomné. 

 

Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. 

Konstatoval přítomnost 5 členů zastupitelstva obce – prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení 

schopné. 

 

 

Zapisovatel jednání p. Jaroslav Černý 

 

ZO bere na vědomí. 

 

Ověřovateli zápisu byli navrženi:                              Filip Hájek 

                                                                         Jaroslav Keller 

 

Hlasování: pro návrh 5 členů 

  zdrželo se 0 členů 

  proti návrhu 0 členů 

 

Návrh na ověřovatele zápisu byl schválen. 



 

k bodu 2: 

  

ZO vzalo na vědomí informace a poučení k tématu GDPR. 

 

Návrh usnesení vzetí na vědomí informace a poučení k tématu GDPR. 

 

Hlasování:    pro návrh 5 členů 

  zdrželo se 0 členů 

  proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na vzatí na vědomí informací a poučení k tématu GDPR byl schválen.  

 

 

k bodu 3: 

 

Starosta obce informoval ZO o dotaci na rozšíření dětského hřiště.  

 

 

Hlasování:        pro návrh 5 členů 

                         zdrželo se 0 členů 

                         proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na přijetí dotace na „Rozšíření dětského hřiště“ byl schválen. 

 

 

 

k bodu 3: 

 

Starosta obce informoval ZO o provedeném oslovení firem na rozšíření dětského hřiště, na 

základě obdržené dotace. Na výzvu reagovaly 3 firmy, které zaslaly nabídku. Po posouzení 

nabídek byla vybrána firma TEWIKO, která svou nabídkou splňovala jak technické, tak i 

finanční podmínky. ZO souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou TEWIKO na rozšíření 

dětského hřiště.  

 

Hlasování:        pro návrh 5 členů 

                         zdrželo se 0 členů 

                         proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na uzavření smlouvy s firmou TEWIKO na „Rozšíření dětského hřiště“ byl 

schválen. 

 

 

 

 

k bodu 4. 

Informace o přípravách oslav 110. let hasičů a odhalení desky legionáře Vaňka. 

 

ZO bere na vědomí. 

 



Různé 

 

Bod 5. 

Starosta obce požádal ZO o schválení Rozpočtového opatření č. 3 

 

Návrh usnesení na schválení rozpočtového opatření č. 3 

 

Hlasování:         pro návrh 5 členů 

                           zdrželo se 0 členů 

                           proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na Rozpočtové opatření č. 3 byl schválen. 

 

 

Bod 6. 

Žádost o příspěvek na organizaci a zajištění akce „Pohádkový les 8.9.2018“. Návrh na výši 

příspěvku 10.000Kč 

 

Návrh usnesení na příspěvek obce na „Pohádkový les“ 

 

Hlasování:         pro návrh 6 členů 

                           zdrželo se 0 členů 

                           proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na příspěvek obce na „Pohádkový les“ ve výši 10.000Kč byl schválen. 

 

Bod 7. 

Žádost o schválení kroniky obce vedené paní Mulačovou – kronikářkou obce za rok 2017. 

 

Návrh usnesení na schválení obecní kroniky 

 

Hlasování:         pro návrh 5 členů 

                           zdrželo se 0 členů 

                           proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na schválení obecní kroniky byl schválen. 

 

 

Bod 8. 

 

Stanovení počtu zastupitelů obce pro volební období 2018 – 2022. 

Počet členů zastupitelstva se stanovuje na 7. 

 

Návrh usnesení na stanovení počtu členů zastupitelstva obce Dobšín 

 

Hlasování:         pro návrh 5 členů 

                           zdrželo se 0 členů 

                           proti návrhu 0 členů 

Návrh usnesení na stanovení počtu členů zastupitelstva obce Dobšín v počtu 7 byl schválen. 

 



Bod 9. 

Nabídka na umístění plastické mapy. Starosta informoval ZO o nabídce na 2 plastické mapy 

včetně dřevěných stojanů. Návrh na umístění 1 mapa u obecní hospody a druhá bude 

nabídnuta p. Adámkovi z Penzionu Slunečno na umístění. 

 

Návrh usnesení na umístění plastických map 

 

Hlasování:         pro návrh 5 členů 

                           zdrželo se 0 členů 

                           proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na umístění plastických map byl schválen. 

 

Bod 10. 

Změna ceny odprodávaného pozemku Richardu Sobotkovi a Zině Loudové. Starosta 

informoval ZO, že došlo k chybě ve výpočtu plochy pozemku odprodávaného obcí Richardu 

Sobotkovi a Zině Loudové a cena bude tedy navýšena na 2400Kč. 

 

Návrh usnesení na navýšení ceny pozemku prodávaného Richardu Sobotkovi a 

Zině Loudové ve výši 2400Kč 

 

Hlasování:         pro návrh 5 členů 

                           zdrželo se 0 členů 

                           proti návrhu 0 členů 

Návrh usnesení na navýšení ceny pozemku prodávaného Richardu Sobotkovi a 

Zině Loudové ve výši 2400Kč byl schválen. 

 

Bod 11. 

Starosta předložil zpracovaný pasport místních komunikací. Zastupitelstvo obce se s ním 

seznámilo. 

 

Návrh usnesení na schválení pasportu místních komunikací 

 

Hlasování:         pro návrh 5 členů 

                           zdrželo se 0 členů 

                           proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na pasport místních komunikací byl schválen. 

 

Bod 12. 

Starosta předložil zpracovaný „Program rozvoje obce pro roky 2018 – 2023“. Zastupitelstvo 

obce se s ním seznámilo. 

 

Návrh usnesení na schválení „Program rozvoje obce pro roky 2018 – 2023“. 

 

Hlasování:         pro návrh 5 členů 

                           zdrželo se 0 členů 

                           proti návrhu 0 členů 

 

Návrh usnesení na schválení „Programu rozvoje obce pro roky 2018 – 2023“ byl schválen. 



Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19.00 hod.       

 

Součástí tohoto zápisu jsou přílohy: 

1. Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva obce 

2. Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce  

 

 Dobšín dne 8.6.2018 

 

Zapisovatel:  Jaroslav Černý                         Ověřovatelé zápisu: Filip Hájek 

                                                                                                           

 

Jaroslav Keller 

 

Starosta obce:  

  

      

  



 

 Obec Dobšín 

 

                                     U S N E S E N Í 

             ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín 

                              konaného dne 8.6.2018 

 

                                        č.  24 

 
1. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu byla určena 

p. Jaroslav Černý. 

2. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání 

zastupitelstva obce p. Filipa Hájka a Jaroslava Kellera. 

3. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí informací a poučení k tématu GDPR. 

4. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje přijetí dotace na „Rozšíření dětského 

hřiště“. 

5. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje uzavření smlouvy s firmou TEWIKO na 

„Rozšíření dětského hřiště“. 

6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o přípravách oslav 110. let hasičů 

a odhalení desky legionáře Vaňka. 

7. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje rozpočtové opatření č. 3. 

8. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje příspěvek obce na „Pohádkový les“ ve výši 

10.000Kč. 

9. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje obecní kroniku vedenou paní Mulačovou. 

10. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje stanovení počtu zastupitelů obce pro 

volební období 2018 - 2022 

11. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje umístění plastických map 

12. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje navýšení ceny za odprodávaný pozemek 

Richardu Sobotkovi a Zině Loudové. 

13. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje pasport místních komunikací 

14. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje „Program rozvoje obce pro roky 2018 – 

2023“. 

 

 

       

Dobšín dne 8.6.2018 

 

 

 

…………………………………                                  ………………………………………..                                                                                           

starosta obce Jaroslav Černý                                     místostarostka obce Lenka Bočková 


